
 

 Nord Africa Bottling Company SAتولي شركة  يخص بــالغ لمجلس المنافسة

،  Société Centrale Des Boissons Gazeuses SAوالشركات التابعة لها: 

Compagnie Des Boissons Gazeuses Du Sud SA  ؛Compagnie De 

Boissons Marocaines et Internationales SA  ركة لش، المراقبة الحصرية

Atlas Bottling Company SA  عبر اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق

 التصويت المرتبطة به

 

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

اه والذي ، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدن2-14-652التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

وقد تم إعداد هذه المعلومات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل 

المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول 

 العملية المرتقبة.

2-14-652رقم من المرسوم  9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالغ البنشر هذا  إن  

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :بالعملية المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 مباشر:ال المقتني غير

- Equatorial Coca-Cola Bottling Company, S.L 

 المباشرة ةالشركات المقتني

- Nord Africa Bottling Company SA"NABC" 

 ؛""SA SCBGالمركزية للمشروبات الغازية  الشركة -

 ؛"CBGSش. م. " للجنوبشركة المشروبات الغازية  -

 "COBOMI" دوليةالمغربية وال لمشروباتشركة ا -

 المستهدفة ةشركال 

- Atlas Bottling Company 

  



 :العمليةبيعة ط

 ؛مراقبة الحصريةلا تولي -

 :العمليةب المعنيةقطاعات االقتصادية ال

 تعبئة المشروبات غير الكحولية وتسويقها وتوزيعها -

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022شتنبر  13 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 

 األطرافمسلم من قبل ص غير سري للعملية ملخ

 

 Nordمن طرف شركة  Atlas Bottling Company SAتتعلق العملية المقترحة باقتناء شركة 

Africa Bottling Company SA  :والشركات التابعة لهاSociété Centrale Des Boissons 

Gazeuses SA  ؛ شركة المشروبات الغازية المغربية والدوليةCompagnie De Boissons 

Marocaines et Internationales SA  المقتنيون"( الممتلكة من طرف شركة"(Diana Holding 

SA  ؛ شركة أتالنتيك للتغليفSA  ؛ شركة SNV SA   ومن طرف السيدة غيثة ماريا زنيبر والسيد

 خالد حاتمى.

تم  SNV SA، شركة Atlantic Packaging، شركة Diana Holdingكل من المقتنيين، شركة 

 إنشاؤهم بموجب قوانين المملكة المغربية.

في سوق تعبئة المشروبات غير  Atlas Bottling Company SA ينشط كل من المقنيين وشركة

 الكحولية وتسويقها وتوزيعه

 2022 فاتح شتنبر حرر بالرباط بتاريخ


